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Vandaag, negenentwintig juli tweeduizend negentien, komt bij mij, mr. Annemarie-
Jacqueline Pauline Beijere-Willems, notaris te Horst aan de Maas: ---
mevrouw Moni ue Anna aria Koster, geboren te op

, (Nederlands paspoort met nummer ), -
ten deze woonplaats kiezende ten kantore van de na te melden stichting op het-
adres 3297 GK Puttershoek, Biezenvijver 5, handelend als schriftelijk-
gevolmachtigde van de heer Lucas Jan van Meeren, geboren te op .

(rijbewijs nummer
geldig tot ), ten deze woonplaats .
kiezende ten kantore van de na te meiden stichting op het adres 3297 GK
Puttershoek, Biezenvijver 5. --~--
Hij heeft deze volmacht verleend:-

als zelfstandig bevoegde bestuurder van de stichting: ACIS Sti htin voor
O enbaar Primair Onderwi s Hoeksche Waard, statutair gevesügd te
Gemeente Binnenmaas, feitelijk adres 3297 GK Puttershoek, Biezenvijver 5,-
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 24356117. ---

Van de volmacht blijkt uit de aan deze akte gehechte schriftelijke volmacht.
De verschenen persoon verklaart vooraf het volgende.
INLEIDING--
1. De stichting werd opgericht op negentien december tweeduizend drie. -
2. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden op twaalf

september tweeduizend twaalf voor mr. A. J. van Driel, notaris te Binnenmaas.-
3. In de vergadering van het bestuur van de stichting, heeft het bestuur op dertien -

juni tweeduizend negentien besloten tot wijziging van de statuten. "----- -
Volgens de nog geldende statuten was voor het besluit tot statutenwijziging
goedkeuring vereist van de raad van toezicht en de gemeenteraad.
De goedkeuring van de raad van toezicht is verleend op veertien mei-
tweeduizend negentien, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten bijlage. -
De goedkeuring door de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard is-
verleend op negen juli tweeduizend negentien blijkt uit een aan deze akte te ~
hechten bijlage. ----...--...-.- --

4. Het besluit tot statutenwijziging werd overeenkomstig de statutaire--
voorschriften (artikel 22) genomen. De notulen van dit besluit zijn aan deze--
akte gehecht.

STATUTENWIJZIGING--~~------
Ter uitvoering van het besluit worden de statuten geheel gewijzigd en luiden zij met-
ingang van een augustus tweeduizend negentien als volgt:----
BEGRIPSBEPALINGEN----~----

.j._..._.._,_._"-__-__-_--_. _--.

In deze statuten wordt verstaan onder: --------
a. de stichting: Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet--

onderwijs Hoeksche Waard; --------.-------
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b. college van bestuur: het orgaan van de stichting dat is belast met het bestuur-
van de stichting --"----------------

c. raad van toezicht: het orgaan van de stichting dat is belast met het interne-
toezicht op het bestuur; --------... ".."-_"...-

d. WPO: de Wet op het primair onderwijs;-----------.-.._
e. WVO: de Wet op het voortgezet ondervwjs;"-----
f. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in de Wet-

medezeggenschap op scholen; binnen de stichting kan voor zowel het primair -
ondeiwijs als voor het voortgezet onderwijs een eigen GMR bestaan.--

g. GMR po: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het primair

h. GMR vo: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het voortgezet -
onderwijs; ------------_...

i. gemeente: de gemeente Hoeksche Waard; -----
j. gemeenteraad: de gemeenteraad van Hoeksche Waard; -------
k. de scholen: de openbare scholen voor primair en voortgezet onderwijs die de-

stichting in stand houdt op het grondgebied van de gemeente.---
NAAM ZETEL EN TIJDSDUUR--------.--.--"-"
Artikel 2 --_-_. --_-~_-_-_-_. _--

1. De stichting draagt de naam: Stichting De Hoeksche School, openbaar ---
primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard.-

2.
3.

2. De stichting is gevestigd in de gemeente Hoeksche Waard. ---
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----------

Artikels---------------.__--
1. De stichting heeft ten doel het geven van primair en voortgezet openbaar ---

onderwijs aan de scholen die onder haar bevoegd gezag vallen, met in ---
achtneming van de artikelen 46 en 48 WPO en artikel 42 VWO en 42b VWO.
De stichting oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit. -
De stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan de
verwezeniijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde
middelen bij overheden, rechtspersonen, bedrijven, fondsen, financiële --
instellingen en particulieren inbegrepen. ------

4. Erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedetbeschrijving-

5. De stichting beoogt niet het maken van winst.----
ORGANISATIE VAN DE STICHTI
Artikel 4-------
De stichting kent als organen:----
a. het college van bestuur; -
b. de raad van toezicht.
RAAD VAN TOEZICHT SAMENSTELLING EN BENOEMING-----

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven leden. De -
raad van toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter. --------.-

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraad "
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3.

4.

5.

6.

7.

met inachtneming van de voordrachtsrechten als hierna bepaald in dit artikel. --
Benoeming geschiedt met inachtneming van een door de raad van toezicht--
opgestelde en vooraf openbaar gemaakte profielschets waarin de----
noodzakelijke competenties van de raad van toezicht en de afzonderlijke teden"
van de raad van toezicht worden beschreven. -.-

Het voorgenomen besluit tot vaststelling of wijziging van de profielschets wordt -
ter advisering voorgelegd aan de GMR po en de GMR vo alsmede aan het
college van bestuur.
De benoeming geschiedt op bindende voordracht van de raad van toezicht, -
tenzij de benoeming geschiedt op bindende voordracht van de GMR dan wel -
de oudergeleding van de GMR, als hierna bedoeld.-
a. De GMR po en de GMR vo worden op bij reglement nader te roeien wijze -

in de gelegenheid gestekt tezamen een bindende voordracht te doen voor-
één zetel in de raad van toezicht op basis van het vastgestekle profiel.-
In aanvulling daarop, worden de oudergeledingen van de GMR po en de
GMR vo in bij reglement nader te regelen wijze door de raad van toezicht -
uitgenodigd gezamenlijk een bindende voordracht te doen voor ten minste-
een derde gedeelte, doch geen meerderheid, van het aantal leden waaruit-
de raad van toezicht bestaat. op basis van het vastgestelde profiel.
Voor de zetels in de raad van toezicht waarvoor de GMR po en de GMR vo-
respectievelijk de oudergeledingen van de GMR po en de GMR vo geen
voordrachtsrecht hebben of ten aanzien waarvan zij het aan hen-
toekomend voordrachtsrecht niet hebben uitgeoefend binnen twee--
maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd, heeft de -
raad van toezicht een voordrachtsrecht, doch slechts voor één
zittingsperiode. In een dergelijke situatie kan de raad van toezicht dus---
slechts iemand voor maximaal vier jaar voordragen.

b.

c.

De hiervoor in dit artikel genoemde voordrachten worden voorbereid door een-
benoemingsadviescommissie. De samenstelling, taak en werkwijze van deze
benoemingsadvtescommissie wordt in een door de raad van toezteht vast te
stellen reglement nader uitgewerkt. Het voorgenomen besluit tot vaststelling of -
wijziging van het hier bedoelde reglement wordt ter advisering voorgelegd aan-
de GMR po en de GMR vo alsmede aan het college van bestuur.---
De voordracht wordt opgemaakt met inachtneming van het prcrfiel bedoeld in lid -
2 van dit artikel. -
De gemeenteraad kan om zwaarwegende redenen de voordrachten genoemd-
in lid 2 en 3 alwijzen. Alsdan wordt degene die tot een voordracht is bevoegd, -
in de gelegenheid gesteld een nieuwe bindende voordracht te doen.---
De leden van de raad van toezicht onderschrijven de uitgangspunten en--
doelstellingen van het openbaar onderwijs.---------
De leden van de raad van toezicht worden voor maximaal vier jaar benoemd."
Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht op te stelten rooster --
van aftreden. --

De leden kunnen, met uitzondering van de situatie als bedoeld in artikel 5 lid 3-
sub c, na afloop van hun eerste zittingsperiode terstond, maar ten hoogste één-
maal voor maximaal vier jaar worden herbenoemd. Een lid van de raad van --
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toezicht dat tussentijds is benoemd. treedt af op het tijdstip waarop degene in-
wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden, tenzij door de raad-
van toezicht expliciet anders wordt vastgesteld. --------.----

8. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, noch -
middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht-
op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig
vacatiegeld.----.----.-....----."-.""-_
De vorm en hoogte van de vergoeding worden door de raad van toezicht--
vastgesteld in lijn met de in het onderwijs vigerende wet- en regelgeving voor-
goed bestuur. De hiervoor bedoelde vergoedingsregeling wordt jaarlijks door-
de raad van toezicht in de jaarrekening openbaar gemaakt en verantwoord. --

RMD VAN TOEZICHT- TAKEN EN BEVOEGDHEDEN--------.--

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de ----
verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het college -
van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de scholen. -
De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde, fungeert--
als klankbord en kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd---

2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang --
van de stichting en de scholen, daaronder mede begrepen het belang van de-
gemeenteraad om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs..----

3. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad -
van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De -
raad van toezicht houdt in ieder geval toezicht op het functioneren van het-
college van bestuur en het naleven door het college van bestuur van de voor -
de stichting wettelijke verplichtingen, de voor de sector geldende branchecode
voor goed bestuur en eventuele afwijkingen van die code. --------

4. De raad van toezicht is voorts in elk geval belast met: ---------
a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag van respectievelijk het -

primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en, indien van toepassing, --
het strategisch meerjarenplan van - respectievelijk het primair onderwijs en -
het voortgezet onderwijs - de stichting en de door haar in stand gehouden -
scholen;-

d.

het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van-
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad van--

het jaarlijks, middels het jaan/erslag, afleggen van verantwoording over de-
uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de--
raad van toezicht, bedoeld onder a en b van dit lid en de leden 1, 3 en 5--
van dit artikel:-----------..-----.-."..
het nemen van de maatregelen die zij nodig acht om in de corrtinu'fteit van -
het college van bestuur te voorzien indien en zodra geen leden van het--
college van bestuur hun functie kunnen uitoefenen;-----------
het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan het college van bestuur-"
om rechtsgeldig te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ---
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verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van-

5.

6.

7.

g

h.

registergoederen/huisvesting, en/of huur dan wel lease van ----..
registergoederen/huisvesting en besluiten tot het aangaan van -~
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of schuldenaar verbindt, -
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een ---
schukl van een ander verbindt; -------..-- --_
het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan het college van bestuur--
met betrekking tot het nemen van besluiten tot het stichten, fuseren en-
overnemen van scholen;------. ............ - _-......
het verienen van voora^aande goedkeuring aan het college van bestuur--
met betrekking tot het nemen van besluiten tot eigen aangifte van ~---
faillissement of surséance van betaling;
het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan het college van bestuur--
met betrekking tot het nemen van besluiten tot het aangaan of verbreken-
van duurzame strategische samenwerkingsrelaties met andere-
rechtspersonen of deelnemingen in andere rechtspersonen;- -

i. het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan het college van bestuur--
met betrekking tot het nemen van besluiten tot de beëindiging van de --~
dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of--
binnen een kort tijdbestek. ------~

De raad van toezicht ziet toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige,
effidënte en rechtmatige bestemming en aanwending van finandële middelen
van de stichting. -------------.- --
De raad van toezicht kan zich in zijn vergaderingen door deskundgen met een -
adviserende stem laten bijstaan. Het college van bestuur verstrekt de raad van "
toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de
stichting betreffende die voor een goed functioneren van de raad van toezicht -
naar het oordeel van de raad van toezicht nodig of dienstig zijn. De raad van-
toezicht kan ter zake nadere regels stellen.----
De raad ven toezicht overiegt ten minste tweemaal per Jaar met de 6MR,
conform een hiertoe opgesteld protocol.-------

RAAD VAN TOEZICHT-SCHORSING ONTSLAG DEFUNGEREN EN
ONTSTENTENIS-------~---
Artikel 7 ------.-_----_-..
1. De leden van de raad van toezicht kunnen op voordracht van de raad van

toezicht door de gemeenteraad worden geschorst en ontslagen. Tevens kan
een lid van de raad van toezicht worden geschorst door de raad van toezicht-

2. Een lid van de raad van toezicht kan slechts worden geschorst of ontslagen -
indien sprake is van:-
a. venwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
b.
c.

onverenigbaarheid van functies of belangen;-
wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn-
handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de ---
stichting kan worden verlangd. -

3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient binnen drie maanden -



PAGINA - 6 -

4.

6.

7.

na ingang van de schorsing te worden besloten tot ontslag van het lid van de -
raad van toezicht dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij -
gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervaH de schorsing. Een-
besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen-
en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden,
ingaande op de dag waarop het besluit tot verienging is genomen. ---
Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid -
gesteld zich jegens de gemeenteraad te verantwoorden en zich daarbij door -
een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan -
nadat het lid van de raad van toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf -
de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: ---- ---
a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn --
vermogen;--,,.,,.. - -_

b.
c.

d.

e.

door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn -
eventuele herbenoeming;
door zijn ontslag, daaronder begrepen het ontslag vanwege de constatering -
dat sprake is van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 17 lid 2;
door zijn overlijden. -

In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden,-
onverminderd de verplichting om onveiwijld maatregelen tot aanvulling van zijn-
ledental te nemen. -.,.,-,. ----.. - -.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer teden van de raad van
toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de
volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van-
toezicht blijn volledig bevoegd."

RAAD VAN TOEZICHT- VERGADERFRE UENTIE-
Artikel 8-
1 De raad van toezicht vergadert ten minste drie maal per jaar. De raad van --

2.

3.

toezicht vergadert voorts zo dikwijls als de voorzitter dit gewenst acht, dan wel -
ten minste één lid van de raad van toezicht daarom verzoekt. Indien aan een -
dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan dan wel de vergadering -
naar verwachting niet binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, zijn de _-
verzoekere zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen, die zo nodig zelf in -
haar leiding kan voorzien. De raad van toezicht vergadert bovendien op --
verzoek van het college van bestuur."------.
De oproeping geschiedt schriftelijk en wel op een termijn van ten minste zeven -
dagen, de dag van de vergadering en de dag van de oproeping niet --
meegerekend. In spoedeisende gevallen kan hiervan op de wijze waarop de -
voorzitter dit gezien de omstandigheden van het geval gewenst acht,-
afgeweken worden.
Vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het college -
van bestuur, tenzij de raad van toezicht anders besluit. Het college van bestuur -
heeft in die vergadering een adviserende stem.

RAAD VAN TOEZICHT: QUORUM------.
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Artikel 9-
1. De vergadering van de raad van toezicht vindt geen doorgang indien niet ten -

minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht-
aanwezig en/of vertegenwoordigd is.-

2. In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan -
vinden, belegt de voorzitter binnen veertien dagen een nieuwe vergadering. .

3. Indien wegens het ontbreken van hef quorum op grond van het bepaalde in het
tweede lid een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de
aanwezige leden over de onderweipen die voor de eerste vergadering aan de-
orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is. ----

4. Een lid van de raad van toezicht kan zich in een vergadering doen ---.
vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van toezicht. --
Een lid van de raad van toezicht kan slechts één ander lid van de raad van
toezicht vertegenwoordigen. -- . ------

RAAD VAN TOEZICHT STE MEN - - ----..
Artikel 10 ----- --
1. Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen bij gewone-

meerderheid van stemmen. Een blanco urtgebrachte stem geldt als een niet-
uitgebrachte stem.

2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.-
3. Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende,-

wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld,-
waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Indien bij herstemming -
de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ------

4. Wordt bij stemming over personen, een benoeming befreffende, bij eerste

5.

stemming geen meerderheid verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats-
hebben. Indien dan ook geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een--"
tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.
Staken bij een tussenstemming of herstemming de stemmen, dan beslist het-

De raad van toezicht is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te
nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat de leden van de raad van-
toezicht zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening-
te uiten en dat alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht zich ten -
gunste van het voorstel hebben uitgesproken. Van een aldus genomen bestuit-
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een verslag opgemaakt -
dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.-

RAAD VAN TOEZICHT OPENBAARHEID VAN VERGADERINGEN "-
Artikel 11.- --.---
1. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn openbaar. -------
2. De vergadering wordt besloten gehouden, wanneer ten minste twee aanwezige -

leden van de raad van toezicht hierom vragen of wanneer de voorzitter dit --
nodig acht. De raad van toezicht beslist vervolgens op grond van de aard van -
de aan de orde zijnde aangelegenheid of met gesloten deuren zal worden
vergaderd. Het vergaderen achter gesloten deuren kan uitsluitend geschieden-
indien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen: .
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a.

b.
c.

het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; ----
de economische of financiële belangen van de stichting;-------
het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling-
van bij de aangelegenheden betrokken natuurlijke personen dan wel
derden.-----._----....-_--".."".

3. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat -
niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de raad van toezicht anders beslist.--

COLLEGE VAN BESTUUR- SAMENSTELLING EN BENOEMING-
Artikel 12----.----..----_. "...
1,

2.

Het college van bestuur bestaat uit ten minste één en maximaal drie leden. Het -
aantal leden van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht --
vastgesteld. De voorzitter van het college van bestuur wordt door de raad van -
toezicht in functie benoemd. De voorzitter geeft leiding aan de vergadering en
besluitvorming van het college van bestuur. De werkwijze van het college van "-
bestuur is collegiaal, waarbij ieder van de leden zich richt op de taken van het
college van bestuur als geheel en de taken volgens zijn portefeuille."--
De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van---
toezicht, aan de hand van een door de raad van toezicht vastgestelde en ---
vooraf openbaar gemaakte profielschets. Het voorgenomen besluit tot
vaststelling of wijziging van de profielschets wordt ter advisering voorgelegd-
aan de GMR po en de GMR vo alsmede aan het college van bestuur.-
De GMR po en de GMR vo worden vooraf in de gelegenheid gesteld om advies -
uit te brengen over de aanstelling of ontslag van de leden van het college van -

3. De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin nadere regels zijn-. --
vastgesteld omtrent de procedure voor de werving en selectie van de leden van-
het college van bestuur. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in-
strijd zijn met de statuten. Het reglement voorziet tenminste in: "-"--
a. de instelling van een sollicitatiecommissie waarvan in elk geval deel ---

uitmaken:-----..--- ----_._.-__.-._.
een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de GMR po en vo -
tezamen dat uit en door het personeel is gekozen, en -----
een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de GMR po dat uit--
en door de ouders is gekozen -----------...-_
een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de GMR vo dat urt-
en----. ---.

door de ouders of de leerlingen is gekozen .
een lid namens het college van bestuur indien het college van bestuur -
slechts bestaat uit één lid. Indien het college van bestuur uit meer dan -
één lid bestaat, maken de overgebleven leden van het college van ---
bestuur deel uit van de sollicitatiecommissie.----------

b. een regeling omtrent de voorafgaande adviesaanvraag aan de GMR po en -
de GMR vo ter zake van de voorgenomen aanstelling van de leden van het-
college van bestuur. -"----------.-...-.-__..

Het voorgenomen besluit tot vaststelling of wijziging van het hier bedoeld --_-
reglement wordt ter advisering voorgelegd aan de GMR po en de GMR vo-
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4.

5.

alsmede het college van bestuur. ----
De leden van het college van bestuur onderschrijven de uitgangspunten en-
doelstellingen van het openbaar onderwijs. -

7.

De leden van het college van bestuur worden benoemd voor de duur van hun -
arbeidsovereenkomst. De vaststelling van het salaris en de regeling van de --
overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur----
geschiedt door de raad van toezicht. --------
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures
behoudt het college van bestuur zijn bevoegdheden.
De leden van het college van bestuur worden periodiek beoordeeld door de "
raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan nader-
worden uitgewerkt in het bestuursreglement als bedoeld in artikel 15.-

COLLEGE VAN BESTUUR- SCHORSING EN ONTSLAG- DEFUNGEREN BELET -
EN ONTSTENTENIS-
Artikel 13----
1. De raad van toezicht schorst en ontslaat de leden van het college van bestuur. -
2.

3.

Indien een lid van het college van bestuur is geschorst, dient de raad van
toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot-
ontslag dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van
een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervaK de schorsing. Een besluit tot
verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de
schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden,-
ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot verlenging-
heeft genomen.
Het lid van het college van bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid-
gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en-
zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt-
nfel genomen dan nadat het lid van het college van bestuur over wiens ontslag-
wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. -
Een iid van het college van bestuur defungeert voorts: -----
a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn -

vermogen;--

5.

door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----
door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn -
eventuele herbenoeming; -------
door zijn ontslag door de rechtbank;---
door zijn overlijden. -

b.
c.

d.
e.

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van--
bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het --
overblijvende lid van het college van bestuur. Ingeval van ontstentenis of belet -
van alle leden van het college van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij één of -
meer door de raad van toezicht -al dan niet uit zijn midden- aan te wijzen--
personen, onverminderd de verplichting voor de raad van toezicht zo spoedig--
mogelijk in het bestuur te voorzien.

COLLEGE VAN BESTUUR- TAKEN EN BEVOEGDHEDEN-
Artikel 14- -------.----
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1.

2.

3.

4.

Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder
toezicht van de raad van toezicht. Aan het college van bestuur komen in de
stichting alle taken en bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag behoren-
en die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het college van bestuur-
zich naar het doel en het belang van de stichting, de scholen en het belang van-
de samenleving, daaronder mede begrepen het belang van de gemeenteraad
om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. -~-------..
Het college van bestuur neemt bij de vervulling van zijn taak de wettelijke
verplichtingen als bedoeld in de WPO, de WVO en de Wet medezeggenschap
op scholen, alsmede de voor de sector geldende branchecode goed bestuur en-
de afwijkingen daarvan in acht.
Het college van bestuur is, met inachtneming van de wet, de statuten en de
reglementen, bevoegd tot het verrichten van alte rechtshandelingen, daaronder -
met name ook begrepen het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot -
verkrijging, vervreemding en/of bezwaren van registengoederen/huisvesting,
en/of huur dan wel lease van registergoederen/huisvesting en besluiten tot het -
aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of schuldenaar -
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een -
schuld van een ander verbindt. De in dit lid specifieke genoemde besluiten zijn
onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Op het -
ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden een beroep worden---

in. -~-..... .........,,.. - .._"-_"-..

BESTUURSREGLEMENT.
Artikel 15- ---"-"--""-_-
1. Het college van bestuur besluit in beginsel op basis van consensus. Bij het

uitblijven van consensus beslist de voorzitter, waarbij een lid van het college
van bestuur het recht heeft zich tot de raad van toezicht te wenden.-

2.

3.

4,

Het college van bestuur stelt met voorafgaande goedkeuring door de raad van -
toezicht een bestuitvormingsregtement en een besfaj urereglement vast, waarin -

geregeld wordt welke individuele taken en bevoegdheden tol de portefeuilles
van de leden van het college van bestuur behoren, alsmede de nadere wijze--
van besluitvorming en vergadering van het college van bestuur.-
Het college van bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering--
besluiten nemen, mits alle leden van het college van bestuur in de gelegenheid -
worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze -
van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte
meerderheid van het aantal leden van het college van bestuur zich vóór het
voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt-
mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de .
notulen van die vergadering wordt vermeld.
Elk lid van het college van bestuur is gelijkelijk bevoegd een vergadering van
het college van bestuur bijeen te roepen. De wijze van bijeenroeping en
vergadering wordt desgewenst nader uitgewerkt in het bestuursregleinent als--
hiervoor bedoeld in lid 2 van dit artikel. -----.---..-..._-"-.

5. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet tussen een lid van het
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college van bestuur en de stichting, dient het betreffende lid dit te melden aan -
de raad van toezicht en - in het geval het college van bestuur uit meer dan één -
lid bestaat - aan de overige leden van het college van bestuur. Het lid van het-
college van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de---
besluitvorming. Het besluit wordt genomen door de andere leden van het ---
college van bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht tenzij de wet
voorschrijft dat op dat moment het bestuit wordt genomen door de raad van -

Indien het college van bestuur uit één lid bestaat, wordt het besluit genomen --
door de raad van toezicht.-

VERTEGENWOORDIGING

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur. Daarnaast"
wordt de stichting vertegenwoordigd door elk van de leden van het college van -
bestuur afzonderlijk. --------------.

2. In alle gevallen waarin een of meer leden van het college van bestuur een --
tegenstrijdig belang met de stichting heeft of hebben, dan wel er sprake is van-
een verstrengeling van belangen, wordt de stichting niettemin - met-----
goedkeuring van de raad van toezicht - vertegenwoordigd op de wijze als ---
bepaald in lid 1. --------------------".-

3. Krachtens besluit van het college van bestuur kan aan een of meer andere --
personen een volmacht worden verleend om de stichting te ----
vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met---
inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. Deze volmacht wordt -----
schriftelijk vastgelegd. Een doorlopende volmacht behoeft de goedkeuring van "
de raad van toezicht. ----------------------

ONVERENIGBMRHEDEN -
Artikel 17 --
1. Personen in dienst van de stichting, kunnen geen lid de raad van toezicht zijn. -

Het lidmaatschap van het college va" bestuur en de raad van toezicht is ---
onverenigbaar met het lidmaatschap van de GMR of een binnen de stichting--
functionerende medezeggenschapsraad en de gemeenteraad.

2. Een lid van het college van bestuur of de raad van toezicht mag niet: -
a. als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen werkzaam--

zijn ten behoeve van de stichting dan wel ten behoeve van de wederpartij-
van stichting;------------.--"----......

b. als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot -
het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met de stichting of in-
die hoedanigheid deelnemen aan het Decentraal Georganiseerd Overleg;-

c. als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot -
het aangaan van overeenkomsten met de stichting als bedoeld in-----

d. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende: ---
het aannemen van werk ten behoeve van de stichting; --.-----
het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van-----
werkzaamheden ten behoeve van de stichting;-
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het doen van leveranties aan de stichting;
het veriiuren van roerende zaken aan de stichting; .
het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de stichting;
het van de stichting onderhands verwerven van onroerende zaken of -
beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen; -----
het onderhands huren van de stichting.-

GEHE MHOUDING VAN STUKKEN ------. ",...-.
Artikel 18-
1. Het college van bestuur en de raad van toezicht kunnen omtrent het in de--

vergadering behandeUe en omtrent de inhoud van de stukken die aan hem zijn -
of worden voorgelegd, geheimhouding opleggen.--

2. De ingevolge het voorgaande lid opgelegde geheimhouding wordt zowel door
degenen die bij de behandeling tegenwoordig waren, alsmede door degenen -
die op andere wijze van het behandelde en van de stukken kennis nemen, in -
acht genomen, totdat het college van bestuur respectievelijk de raad van.
toezicht de geheimhouding opheft.-~----

REGLEMENTEN.
A ikel 19-- ... _ ._"
Zaken betreffende de interne aangelegenheden van de stichting kunnen door het-
college van bestuur geregeld worden in een reglement. Een reglement mag geen -
bepalingen bevatten in strijd met de wet. deze statuten of het bestuursreglement-
als bedoeld in artikel 15.--.-.-"_-_"l
VERANTWOORDING --_---_-.

rtikel 20
1. Het college van bestuur brengt jaarlijks aan de raad van toezicht en aan de-

gemeenteraad, gelijktijdjg met de jaarrekening, verslag uit omtrent zijn-
wertaaamheden. Het college van bestuur besteedt daarbij in ieder geval--
aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. --
Hel verslag wordt openbaar gemaakt. -
Het college van bestuur en de gemeenteraad komen een toezichtkader---
overeen waarin wordt aangegeven op welke wijze invulling kan worden--
gegeven aan het toezicht door de gemeenteraad op basis van deze statuten en -
de WPO en de WVO en op welke wjze het college van bestuur de benodigde
informatie uitwisselt jegens de gemeenteraad.---.
De gemeenteraad is in geval van ernstige taakverwaariozjng door het college-
van bestuur of functioneren in strijd met de wet, bevoegd zelf te voorzien in'het-
bestuur van de scholen en zo nodig de stichting te ontbinden. De-
gemeenteraad biedt, ah/orens zij overgaat tot het nemen van maatregelen als ~
bedoeld in de vorige volzin, de raad van toezicht de gelegenhekl in overleg te
treden met de gemeenteraad om de mogelijkheden te verkennen en eventueel -
uit te voeren die noodzakelijk zijn om de gerezen bezwaren tegen het door het"
college van bestuur gevoerde beleid of functioneren op andere wijze weg te-~

BEGROTING JAARVERSLAG EN JAARREKENING-------."""
Artikel 21 -----_--. -.--
1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig --

2.
3.

4.
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2.

3.

4.

5.

december.------

Het college van bestuur biedt jaarlijks voor één december een ontwerp van de-
begroting van respectievelijk het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs
met toelichting voor het komende jaar van de baten en de lasten van de-
activiteiten ter goedkeuring aan de raad van toezicht aan. Indien vóór één --
februari van het jaar waarvoor de begroting gekit de begroting niet is
goedgekeurd, neemt de raad van toezicht de maatregelen die hij nodig acht om -
de continuHeit van het onderwijs aan de scholen te waarborgen. Indien het
college van bestuur voornemens is de begroting geheel of op onderdelen te~-
wijzigen, wordt deze wijziging voorslaand aan de overschrijding van dat
onderdeel of die onderdelen ter goedkeuring aan de raad van toezicht ---
voorgelegd.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting ---
a^esloten. Daaruit wordt door het college van bestuur een balans en een staat -
van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaaretukken-
vergezeld worden van een rapport van een accountant binnen vijf maanden na-
afloop van het boekjaar. De accountant brengt aan het college van bestuur en-
de raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen. -.
De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door-
het college van bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad -
van toezicht en ten blijke daarvan door alte leden van het college van bestuur-
en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de-
handtekening van één van deze personen, dan wordt daarvan onder opgave-
van reden melding gedaan. Het besluit tot goedkeuring van de jaarstukken
strekt tot decharge.
Het college van bestuur is verplicht de in de vorige twee leden van dit artikel -
bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren. -

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING ----
Artikel 22
1 Het coitege van bestuur is slechts met goedkeuring van de raad van toezicht en-

de gemeenteraad bevoegd de statuten te wijzigen. --~--
Een besluit van de raad van toezicht tot goedkeuring van het voorgenomen -
besluit tot wijziging van de statuten vereist een besluit met algemene stemmen -
in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn.-
Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig
zijn, zat binnen één maand na het houden van de eerste vergadering een-
tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter ----
vergadering aanweage aantal leden met algemene stemmen besluiten over
een zodanig voorstel kunnen worden genomen. --.

2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot (goedkeuring van-
de) statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. -
Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst -
van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn -
van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste tien dagen, de dag van de--
vergadering en de dag van de oproeping niet meegerekend. ---.--

3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte-



PAGINA-14-

is opgemaakt, teder lid van het college van bestuur is afeonderlijk bevoegd --
gemelde notariële akte te (doen) verlijden. Het college van bestuur is verplicht -
een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige dooriopende tekst--
van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door de Kamer van -----
Koophandel gehouden handelsregister. -------.--.--

4. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische -
fusie of juridische splitsing.------------

ONTBIN ING EN VEREFFENING -------.-..------.

1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in .

2.

3.

4.

5.

6

het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige-
toepassing.-
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. -~---_ ------
Bij ontbinding van de stichting is het college van bestuur met de vereffening-
belast, tenzij de raad van toezicht anders besluit.----------.
Gedurende de vereffening blijven deze statuten van kracht voor zover dat met -
de vereffening verenigbaar is. De vereffenaars leggen rekening en
verantwoording af aan de gemeenteraad. -------"---. -...
Een eventueel batig saldo wordt conform het doel van de stichting uitgekeerd-
aan een door het college van bestuur met goedkeuring van de raad van--
toezicht aan te wijzen instelling. -
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ---
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe
door de vereffenaars) is aangewezen.

SLOTBEPALING---"--"
Artikel 24----------. --------------
In alle gevallen waarin de bepalingen van deze statuten in strijd blijken te zijn met-
de wet, prevaleert de wet. In alle gevallen de stichting betreffende waarin deze--
statuten niet voorzien, beslist het college van bestuur. --------_.
OVER ANGSBEPALIN ---------..--.----_-""..
Per een augustus tweeduizend negentien maken de volgende personen deel uit--
van de raad van toezicht (blijkens het aan deze akte gehechte raadsbesluit van de -
gemeente Hoeksche Waard van negen juli hveeduizend negentien):----~-

de heer Heinrich Reinnierus Johannes Hendricus Gerlach, geboren te ----
Papendrecht op zesentwintig december negentienhonderdnegenenvijftig. Hij is -
benoemd tot een augustus tweeduizend eenentwintig. ----
de heer Peter Bakhuizen, geboren te Rotterdam op dertig november ---
negentienhonderdnegenenzestig. Hij is benoemd tot een augustus-----
hweduizend eenentwintig. ----------------"--.
de heer Jan Gerhard Onnink, geboren te Spijkenisse op acht maart----
negentienhonderdzesenzestig. Hij is benoemd tot een augustus tweeduizend-

de heer Jacob van der Linden, geboren te Zwijndrecht op tweeëntwintig juni--
negentienhonderdnegenenveertig. Hij is benoemd tot een augustus------
tweeduizend eenentwintig.--------.-.---.---"-..-
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De benoemingstermijnen wijken deels af van het bepaalde in artikel 5 lid 7 in de
statuten. Dit is als ovengangsmaatregef om de continuïteit van de raad van toezicht
te bewerkstelligen. -----
Er zullen nog drie leden in de raad van toezicht worden benoemd. Deze-
benoeming gebeurt pas na het ingaan van deze statutenwijziging.-
SLOT-
Deze akte wordt vandaag getekend in de gemeente Horst aan de Maas.
Ik heb de identiteit van de verschenen persoon vastgesteld met het in deze akte
vermelde identiteitsbewijs. -
De verschenen persoon heeft tijdig voor het ondertekenen een ontwerp van de-
akte ontvangen. Ik heb de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon -
gemeld en toegelicht, en haar gewezen op de gevolgen die uit deze akte- -
voortvloeien. 3j vindt het goed dat ik de akte niet volledig voorlees, zodat ik die .
beperkt heb voorgelezen.
Onmiddellijk daarna hebben de verschenen persoon en ik de akte ondertekend. -
(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT
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